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SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru cultură 
și educație, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

1. insistă asupra necesității de a reduce inegalitățile cu care se confruntă actorii din sectorul 
culturii și al creației, de a combate discriminarea din acest sector, în special în materie de 
remunerare, de concordanță între locul de muncă ocupat și nivelul competențelor, precum 
și în materie de securitate socială; solicită statelor membre să își adapteze sistemele de 
securitate socială la nevoile actorilor din sectorul culturii și al creației;

2. solicită Comisiei să respecte și să recunoască acțiunile desfășurate de serviciile culturale și 
de organizațiile nonprofit care participă la dezvoltarea unei economii a creației solidare;

3. încurajează inițiativele în materie de mobilitate, în special pentru studenți și tineri creatori 
cu studii în domeniu sau fără, precum și dezvoltarea programelor de rezidență și a 
atelierelor pentru artiști și solicită statelor membre să elimine obstacolele din calea liberei 
circulații, în special în cadrul schimburilor între artiști din UE și între statele membre ale 
UE și țări terțe; solicită Comisiei să impună respectarea dreptului la liberă circulație;

4. solicită Comisiei să promoveze cercetarea comună între industriile culturii și ale creației și 
sectorul educației și al formării pentru a facilita aplicarea unor tehnici și instrumente 
creative în sectorul instruirii;

5. încurajează mobilizarea de fonduri și programe europene în favoarea dezvoltării sectorului 
culturii și al creației;

6. subliniază că un nivel ridicat de protecție socială, în special de ajutor de șomaj, trebuie să 
constituie o garanție a continuității veniturilor în situații de întrerupere a activității 
profesionale, situație caracteristică sectorului culturii și al creației, și trebuie să reprezinte 
un mijloc de emancipare individuală și colectivă.


